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אודות

מנהל חברה לייבוא ושיווק מוצרי עץ ירצה  7חודשי מאסר בפועל בגין אי הגשת דוחות למס הכנסה

אודות  דף ראשי

נושא :מס הכנסה

חדש באתר

י"ח שבט תשע"א

שירותים בקליק

 23ינואר 2011

כלים לשימושך
דבר המנהל

איליה מרצ'בסקי מתלאביב ,שניהל עם שותפו חברה לייבוא ושיווק עץ ומוצרי עץ ,והורשע באי הגשת שני דוחות למס
הכנסה ,ירצה  7חודשי מאסר בפועל ,כך קבע ) (19.1.11בית משפט השלום בתלאביב ,כב' הנשיאה זיוה הרמן.

הודעות לעיתונות

המחלקה המשפטית ברשות המסים בישראל ,באמצעות עו"ד ורד דשא ,האשימה את חברת ליביץ פיננס בינלאומי בע"מ,
ומנהליה ,ולדימיר ליבמן ואיליה מרצ'בסקי באי הגשת דוחות במועד על הכנסותיה של החברה לשנות המס .2003  2002
ליבמן ,הודה בשמו ובשם החברה וב  ,10.6.10הורשעו ודינם נגזר .מרצ'בסקי כפר בעובדות כתב האישום ,ב 29.11.10
לאחר שמיעת הראיות ,הוא הורשע בעבירות שיוחסו לו.

חזון ויעדים

הודעות לציבור
דוחות תקופתיים
דוחות ועדות
רפורמות
מנהלים לדורותיהם
קהלי יעד

בטיעוני הצדדים לעונש ,טענה ב"כ התביעה ,כי העבירות הינן חמורות ומהותיות ,המחדלים לא הוסרו עד היום ,הנאשם עזב
באופן חד צדדי את החברה ,נמנע מליטול אחריות על מעשיו ,ניהל הגנת סרק ולא הביע חרטה.
כב' הנשיאה הרמן כתבה בגזר הדין" :הנאשם בחר להתנער מחובותיו כמנהל כלפי החברה ושלטונות המס ,הוא עזב חברה
השקועה בחובות וחמק מכל אחריות לנעשה בה ...לאחר ששקלתי את כל שבפניי הגעתי למסקנה כי במקרה זה נוטה הכף
לחומרה.
העונשים הבאים נגזרו על הנאשם:
"  7חודשי מאסר בפועל,
"  8חודשי מאסר על תנאי לשלוש שנים,
" קנס בסך  ₪ 50,000או  50ימי מאסר תמורתו.
ת"פ  1047608מ.י .מדור תביעות מס הכנסה ת"א נ' ליביץ פיננס בן לאומי בע"מ ואח'
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